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OSZUST WYŁUDZIŁ PONAD 250 000 ZŁOTYCH
Data publikacji 03.01.2022

Niewątpliwie duże pecha miał mieszkaniec powiatu kamiennogórskiego, który przez oszusta
stracił ponad 250 000 złotych. Trwa śledztwo, które ma na celu wyjaśnienie okoliczności tego
przestępstwa. Policjanci ostrzegają przed przekazywaniem gotówki nieznanym nam osobom.
Do precedensowego oszustwa doszło w przeciągu kilku miesięcy między sierpniem a październikiem 2021r.
Pokrzywdzony pracując na terenie Holandii, chciał otworzyć własną ﬁrmę w Polsce, na co potrzebował funduszy. Na
jednym z portali ogłoszeniowych znalazł ofertę osoby, która miała pomóc mu w rozpoczęciu działalności i uzyskaniu
odpowiednich dotacji. Według pokrzywdzonego oferta wydawała się atrakcyjna, dlatego 31-latek nawiązał kontakt z
ogłoszeniodawcą i przesłał stosowną dokumentację. Po kilku dniach mężczyzna z ogłoszenia poprosił o oryginalną
dokumentację i przesłał pokrzywdzonemu bilet lotniczy w celu spotkania się w Warszawie. Podczas rozmowy ustalili, że
mieszkaniec powiatu kamiennogórskiego uda się do banku, w którym zaciągnie kredyt na kwotę 167 000 złotych.
Gotówka ta miała pomóc w starcie nowej ﬁrmy. Poszkodowany pieniądze przekazał ogłoszeniodawcy i wrócił do
Holandii. Schludny wygląd, markowe ubranie oraz pojazd, którym poruszał się mężczyzna w Warszawie, wzbudził duże
zaufanie 31-latka. W kolejnych dniach na prośbę mężczyzny z portalu ogłoszeniowego, pokrzywdzony zaciągnął drogą
elektroniczną kolejne dwa kredyty, które również przekazał pomocnemu, jak mu się wydawało, mężczyźnie. Łącznie
zaciągniętych zostało pożyczek na niebagatelną kwotę 250 000 zł.
Firma zostaje założona bardzo szybko, ale kontakt z mężczyzną z ogłoszenia urywa się pod koniec października.
Przepada z pieniędzmi, które miały służyć do rozruchu nowej działalności gospodarczej oraz pozyskania tzw. funduszy
norweskich. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo, które ma ca celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego
oszustwa oraz zatrzymanie sprawcy.
FUNKCJONARIUSZE PRZYPOMINAJĄ:
– POD ŻĄDNYM POZOREM nie przekazuj pieniędzy nieznanym osobom, niezależnie od okoliczności, jakie przedstawiają;
– POD ŻĄDNYM POZOREM nie wykonuj żadnych przelewów na wskazane numery kont, osób których nie znasz.
Policjanci apelują, aby w każdym przypadku, kiedy ktoś prosi nas o jakąkolwiek płatność, nie działać pochopnie i
stosować zasadę ograniczonego zaufania. Poradźmy się innych osób, zdobądźmy więcej informacji w obszarze, który
nas interesuje. Nie przekazujmy żadnej gotówki nie mając na to potwierdzenia. Współpracujmy tylko z
zarejestrowanymi, rzetelnymi ﬁrmami – zwłaszcza, kiedy mamy im powierzyć ważne dokumenty i pieniądze.

asp. szt. Monika Kaleta
Źródło: KPP w Kamienna Góra

